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Händelse: En brandman blev påkörd av en personbil i samband med räddningsarbetet efter en 

lastbilsolycka och skadades så allvarligt att han avled.   

Plats: E6:an södergående riktning vid påfart Saltkällan  
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Räddningstjänsten Mitt Bohuslän undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av lagen om skydd 

mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och 

räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande arbete. 

Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. I Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

ingår kommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal. 

 
Foto som visar pågående hjärt-lungräddning på brandmannen som blev påkörd och räddningsfordonens placering vid olycksplatsen, 

foto okänd. 
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Sammanfattning 

I samband med räddningsarbete efter en lastbilsolycka på E 6:an i södergående riktning vid 
Saltkällemotet blev en brandman påkörd av en personbil och ådrog sig så svåra skador att han 
avled. 

Det ursprungliga larmet var en lastbil som hade kört in i vägräcket och hamnat i en position så att 
fordonet inte kunde ta sig från platsen. Inledningsvis stängde räddningstjänsten av E 6:an helt 
genom att två släckbilar/barriärfordon ställdes över båda körfälten i södergående riktning. 
Eftersom lastbilschauffören var oskadad och det endast var ett begränsat läckage av hydraulolja 
från lastbilen gjordes bedömningen att det inte var räddningstjänst utan ett bärgningsuppdrag.  

En helt avstängd E 6:a medför stora samhällsstörande effekter så räddningsledaren tog beslut om 
att öppna upp ett körfält. Räddningstjänstens släckbilar/barriärfordon flyttades och ställdes upp 
så att vänstra körfältet öppnades för förbipasserande trafik. Trafiken flöt under några minuter på i 
krypfart förbi lastbilsolyckan tills en personbil i hög hastighet körde rakt in i olycksplatsen. 

Föraren i olycksbilen inledde med att toucha räddningstjänstens första barriärfordon och 
krockade därefter med en personbil, sammanstötningen var så kraftig personbilen trycktes upp i 
mitträcket. Brandmannen som blev påkörd befann sig mellan de båda 
släckbilarna/barriärfordonen och hann aldrig uppfatta olycksfordonet innan hen blev påkörd och 
kastades upp i luften. Föraren i den påkörda personbilen som bevittnade händelsen första tanke 
var att ingen person kan överleva att utsättas för ett så kraftigt krockvåld.   

Olycksbilen fortsatte och körde sedan in i nästa barriärfordon och farten/kraften var så hög att 
släckbilen flyttades 1-2 m. Nästa fordon som blev påkört var en lastbil som passerade 
olycksplatsen i krypfart. Efter ytterligare ca 75 m körde olycksbilen in i vajerräcket som avskiljer 
de mötande körbanorna och framfarten stoppades. 

Räddningstjänstens personal utsätts för stora risker vid räddningsinsats efter olyckor ute i trafiken 
och under de första månaderna av 2016 har tre brandmän i Sverige omkommit i samband med 
räddningsinsats efter trafikolyckor. Det finns idag inga gemensamma nationella riktlinjer för att 
skapa en säker arbetsmiljö i samband med räddningsinsats ute på eller bredvid våra vägar. Här 
finns det ett behov av att ta fram enhetliga nationella riktlinjer för hur räddningspersonal och 
övriga aktörer som agerar ute på en trafikolycka ska spärra av och/eller sköta trafikdirigering på 
en trafikolycksplats så att den ska bli så säker som möjligt. Arbetsmiljöfrågor ligger under 
arbetsgivarens ansvar men för att skapa en framtida helhetslösning kommer det också att krävas 
utökad samverkan även mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, 
polis, arbetsmiljöverket och fackliga organisationer. 
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1. Inledning 

1.1 Inledande beskrivning 

I samband med räddningsarbete efter en lastbilsolycka på E 6:an i södergående riktning vid 
Saltkällemotet blev en brandman påkörd av en personbil och ådrog sig så svåra skador att han 
avled. Räddningstjänstens personal utsätts för stora risker vid räddningsinsats efter olyckor ute i 
trafiken och under de första månaderna av 2016 har tre brandmän i Sverige omkommit i 
samband med räddningsinsats efter trafikolyckor.  

Det finns idag inga gemensamma nationella riktlinjer för att skapa en säker arbetsmiljö i samband 
med räddningsinsats ute på eller bredvid våra vägar. Här finns det ett behov av att ta fram 
enhetliga nationella riktlinjer för hur räddningspersonal och övriga aktörer som agerar ute på en 
trafikolycka ska spärra av och/eller sköta trafikdirigering på en trafikolycksplats så att den ska bli 
så säker som möjligt. Arbetsmiljöfrågor ligger under arbetsgivarens ansvar men för att skapa en 
framtida helhetslösning kommer det också att krävas utökad samverkan även mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, polis, arbetsmiljöverket och fackliga 
organisationer. 

Uppdraget för genomförande av en fördjupad olycksutredning efter den här insatsen gick till 
olycksutredare från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och beställningen gjordes av 
räddningschefen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.  

Utvärdering av räddningsinsatsen enligt uppdraget:  
- räddningsinsatsens genomförande i stort 
- hantering av risker och prioriteringar 
- beslutsfattande och riskbedömningar i insatsen 
- nyttjande och samordning av ledningsresurser. 

1.2 Syfte med utredningen 

Undersökning av olyckor är en viktig del av verksamhetsuppföljningen inom 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och syftar till att: 
- uppfylla gällande lagkrav 
- klargöra orsakerna till händelsen och eventuellt föreslå olycksförebyggande åtgärder 
- klarlägga räddningsinsatsens genomförande och utgöra beslutsunderlag för insatsutvecklande 

åtgärder. 

1.3 Utredningens omfattning 

Utredaren har gjort en fördjupad olycksundersökning som till största delen är baserad på 
intervjuer med räddningstjänstpersonal. 
- Brandmännen från RIB-Munkedal i räddningsfordon 254-8210 och 254-8220 som var ute på 

insatsen. 
- Styrkeledaren från RIB-Munkedal i räddningsfordon 254-8210 som var räddningsledare i 

inledningsskedet. 
- Insatsledare från heltidsstyrkan i Uddevalla i insatsledarfordon 254-1080 som vid framkomst 

tog över rollen som räddningsledare. 

Extern samverkan med Trafikverket och polis.  

Tidsangivelserna i rapporten är hämtade från SOS ärendelogg.  

Utredaren har i sitt arbete till vissa delar använt sig av utredningsmetoden människa, teknik och 
organisation (MTO) 
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1.4 Erfarenhetsåterföring/delgivning 

Olycksutredaren ska redovisa insatsuppföljningen vid ett tillfälle under september månad 2016 
för räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns personal.  

Delgivning   
- rapporten mejlas till alla styrkeledare, insatsledare och räddningschefer i beredskap inom 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  
- rapporten läggs ut på Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän hemsida 
- MSB 
- Polisen Västra Götaland 
- Trafikverket 

Utredare 

Christer Larsson 
Insatsledare/Olycksutredare 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Granskad och godkänd 

Bernt Eriksson   
Förbunds-/räddningschef 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  

2. Resultat av undersökningen 

2.1 Händelseförlopp innan räddningstjänstens ankomst 

Kl. 16:52 inkom larmsamtal till SOS om en utlandsregistrerad lastbil som hade kört in i vägräcket 
på höger sida av E 6:an i södergående riktning vid påfarten från Saltkällemotet och hamnat i en 
position så att fordonet inte kunde ta sig från platsen. Lastbilschauffören uppgavs vara oskadad 
och hade tagit sig ut från fordonet. 

Kl. 16:58 var ambulans framme på olycksplatsen och tillbakarapporterade via radio till 
räddningstjänstens styrkor som var på väg att läget var lugnt på plats.  

 
Foto som visar lastbilens placering på vägbanan. Räddningstjänstens foto 
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2.2 Utlarmade styrkor och klockslag 

 

2.3 Räddningsinsatsens genomförande 

Underlaget är till stora delar hämtat från händelserapportens fritextruta där styrkeledaren i 
räddningsfordon 254-8210 och insatsledaren i insatsledarbil 254-1080 i text återger insatsens 
genomförande.  

Olycksutredaren har hämtat och skrivit ned tider från SOS-ärendelogg, skrivit ut yrkesrelaterade förkortningar 
och till viss del kompletterat texten med uppgifter som lämnades under intervjuerna med räddningstjänstens 
personal. 

Händelseförlopp efter ankomst  

2.3.1 Lastbilsolyckan (olycka 1) 
Kl. 17:04 Styrkeledaren i släckbil 254-8210 gav order till personalen i släck/räddningsbil 254-8220 
om att spärra av E 6:an samt påfarten helt i södergående riktning.  

Kl. 17:06 Styrkeledaren informerade SOS om att E6:an kommer att vara helt avstängd i 
södergående riktning i ca 30 minuter. SOS meddelade Sveriges Radio om vägavstängningen för 
att de skulle gå ut med trafikmeddelande om händelsen.  

Styrkeledaren samtalade därefter med ambulanspersonal som lämnade rapport om att föraren i 
lastbilen var oskadad.  

Räddningstjänstens personal säkrade lastbilen för brand och kontrollerade läckage. Det droppade 
hydraulolja under lastbilen så räddningstjänsten lade ut en säck absorptionsmedel på det 
begränsade läckaget. 

Kl. 17:10 Insatsledare i 254-1080 framme och styrkeledaren i 254-8210 lämnade en rapport om 
lägesbilden på olycksplatsen. Tungbärgare anlände till platsen och även chauffören i 
bärgningsbilen informerades om läget. Den samlade bedömningen som gjordes av den inträffade 
händelsen var att det inte var ett uppdrag för räddningstjänsten utan ett bärgningsuppdrag.  

Det ansågs inte finnas behov av ytterligare resurser från räddningstjänsten på platsen så styrkan 
från Uddevalla i släckbil 254-1010 och tankbil 254-1040 återvände mot hemmastation.  

Det stod en lastbil mellan räddningstjänstens fordon och chauffören till denna hade sett olyckan 
med lastbilen som körde in i räcket. Ambulanspersonalen hade vid flera tillfällen försökt få 
kontakt med polisen på den tilldelade talgruppen på Rakel för att fråga om vittnet skulle vara kvar 
på platsen men inte lyckats. 

Kl. 17:14 Insatsledaren i 254-1080 och styrkeledaren i 254-8210 beslutade i samråd att förbereda 
för att släppa på trafiken i E6:ans vänstra körfält i södergående riktning.  

Fordonsuppställningen för släckbilarna 254-8210 och 254-8220 gjordes ”för att skydda olyckan” 
genom att ställa fordonen ca 45 grader med fronten strax över mittlinjen. Släckbilarna ställdes 
upp så att det vänstra körfältet blev ”trångt men fullt körbar”, se foto på första sidan.  
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Chauffören i släck/räddningsbil 254-8220 fick till uppgift att ”skylta om”, flytta varningsskylten 
med texten olycka till höger körfält och ändra lampan från fast rött sken till blinkande gult sken. 
Därefter släpptes trafiken på och började rulla förbi olycksplatsen i långsam fart. 

2.3.2 Följdolyckan - Påkörd brandman 
Kl. 17:21 En personbil, olycksbilen Volvo V70, färdades i hög hastighet på höger sida om det 
långsamtgående vänstra körfältet som hade öppnats för trafik. Där olycksbilen befann sig på 
vägbanan var framkomligheten begränsad p.g.a. räddningstjänstens uppställda barriärfordon och 
fordonen i vänster körfält som rullade fram i krypfart. 

Föraren i olycksbilen inledde med att toucha räddningstjänstens första barriärfordon, 
släck/räddningsbil 254-8220 på vänstersidans kofångare/strålkastare. Därefter fortsatte 
olycksfordonet och krockade/skrapade hela högra sidan på en personbil av märket VW Golf, 
sammanstötningen var så kraftig att krockgardinerna i det påkörda fordonet löstes ut och 
fordonet trycktes upp i mitträcket. 

Brandmannen som var chaufför i släck/räddningsbil 254-8220 hade efter det att han skyltade om 
och öppnat för trafik i E6:ans vänstra körfält gått ned mot första olyckan (lastbilsolyckan). När 
brandmannen befann sig mellan de båda släckbilarna blev han påkörd bakifrån av olycksbilen. 
Föraren i VW Golfen som bevittnade händelsen första tanke var att ingen person kan överleva 
att utsättas för ett så kraftigt krockvåld.   

Olycksbilen fortsatte och körde sedan in i släckbil 254-8210 vänstra front och farten/kraften var 
så hög att släckbilen flyttades 1-2 m och delar från fronten flög iväg som splitter. Nästa fordon 
som blev påkört av olycksbilen var en lastbil som passerade olycksplatsen i krypfart. Lastbilen 
träffades vid ena hjulet och underkörningsskyddet på långsidan, se förklarande skiss under rubrik 
3.6.  

Olycksbilen fick till slut stopp ca 75 m söder om lastbilen i olycka 1, se skadorna på den påkörda 
VW Golfen och släckbil 254-8210 i fotot nedan. 

 
Den blå pilen på det vänstra fotot visar att båda dörrarna demolerades på VW Golfen, Trafikverkets och räddningstjänstens foto 

2.3.3 Fortsatt insats 
Räddnings- och ambulanspersonal agerade omedelbart och påbörjade omhändertagande, hjärt- 
lungräddning, på olycksplatsen av den påkörda brandmannen. Den påkörda brandmannen visade 
inga livstecken och han lastades i ambulans efter ca 5 minuter för fortsatt hjärt-lungräddning och 
transport till Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan. 

Insatsledaren i 254-1080 kontaktade via radio styrkan från Uddevalla i släckbil 254-1010 och 
tankbil 254-1040 för att de skulle återvända till olycksplatsen. Insatsledaren begärde också via 
SOS ut ytterligare ambulanser och polis till olycksplatsen.  
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Insatsledaren i 254-1080 meddelade också räddningschef i beredskap att en brandman blivit 
påkörd och uppstarten för omhändertagande av egen personal initierades. 

Kl. 17:34 personalen i släckbil 254-1010 fick vid framkomst uppgiften att ta hand om föraren och 
passageraren som färdades i olycksbilen som orsakade följdolyckan. Personerna var oskadade 
men olycksbilen var så skadad att varken föraren eller passageraren kunde ta sig ut från fordonet. 
När personerna var ute från olycksbilen blev de omhändertagna av polis som hade anlänt till 
olycksplatsen och fick åka med för inledande förhör.  

Kl. 17:36 personalen i tankbil 254-1040 fick till uppgift att stänga av trafiken helt i södergående 
riktning.  

RIB-Munkedals personal i släckbil 254-8210 och 254-8220 frigjordes för att så snart som möjligt 
återgå till hemmastation för att påbörja krishantering för egen personal. Släckbil 254-8210 hade så 
omfattande skador från påkörningen av olycksbilen att den transporterades direkt till verkstad. 
RIB-Munkedals personal åkte från olycksplatsen till hemmastation i släck/räddningsbil 254-8220. 

Räddningspersonalen från Uddevalla i släckbil 254-1010 och 254-1040 tog över arbetsuppgifterna 
på olyckplatsen. Räddningstjänsten rensade körbanan från lösa smådelar/splitter och bärgaren 
fick till uppdrag att ta hand om de tre fordon som behövde bärgas från olycksplatsen.   

3. Analys av händelseförloppet  

3.1  Händelseförlopp 

Inledningsvis var E 6:an helt avstängd i södergående riktning och brandmannen som var chaufför 
i 254-8220 hade ställt räddningsfordonet över båda körfälten (brandmannen som senare under 
insatsen blev påkörd). Den andra brandmannen i 254-8220 ställde ut två varningsskyltar med fast 
rött sken, helt avstängd väg, en ca 100 m bakom släckbilen och den andra varningsskylten på 
påfarten till E 6:an. Eftersom det var en man under minimistyrka anslöt han därefter till styrkan i 
254-8210 för att vid behov vara behjälplig framme vid lastbilen som hade kört in i vägräcket.  

Brandmannen som var chaufför i 254-8220 dirigerade ankommande trafik ned på avfarten mot 
Skredsvik, i väntan på polis, för att det inte skulle bildas köer på E 6:an. Trafikdirigering är 
polisens uppgift på en trafikolycksplats men polisen gör sin egen prioritering av utlarmning av 
resurser och närmsta polisenhet kan ofta ha långa körsträckor fram till olycksplatsen. Det har 
under senare år utvecklats till att det snarare är en regel än ett undantag att räddningstjänsten 
dirigerar trafik under räddningsinsatser vid trafikolycka. Räddningstjänstens personal har ingen 
utbildning i att dirigera trafik och det är ett arbetsmoment där utföraren utsätts för stora risker. 
Här finns det ett behov av att räddningstjänst tillsammans med polis tar tag i 
problematiken/klargöra ansvar för att skapa en förbättring och hitta säkrare former för 
trafikdirigering vid trafikolyckor än hur det utförs idag. 

Frågeställningar till polisen från den här insatsen som är intressanta att göra en uppföljning på är 
bland annat: 
- när larmade/tilldelade polisens ledningscentral ut någon polisenhet till lastbilsolyckan (olycka 

1)? 
- var befann sig polisenheten som tilldelades uppdraget? 
- ambulansen som befann sig på olycksplatsen sökte vid flera tillfällen polisen på tilldelad 

insatstalgrupp men fick inget svar, varför fanns det ingen polisenhet på tilldelad 
insatstalgrupp på radion?        

När beslutet togs att den ena vägbanan närmast mitträcket skulle öppnas gick det inte att nå 
chauffören i 254-8220 via radio så brandmannen som också åkte med i 254-8220 gick till fots vid 
sidan av E 6:an för att muntligt meddela beslutet. Varningsskylten som stod ca 100 m innan 
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olycksplatsen flyttades till den högra körbanan och lampan sattes på blinkande gult sken, delvis 
avstängd väg. 

Normalt brukar RIB-Munkedal enligt styrkeledaren i 254-8210 ställa upp ett räddningsfordon i 
varje körfält och bilda en chikan när de öppnar upp en körbana men vid den här olyckan stod det 
en lastbil, lastbilschauffören var ögonvittne till den första lastbilsolyckan, mellan 
räddningsfordonen så här ställdes båda räddningsfordonen i högra körbanan. 

Trafiken flöt, under några minuter, på i krypfart i den öppna körbanan förbi olycksplatsen där 
lastbilen som hade kört in i räcket stod. Och eftersom flera bilister tidigare hade valt att ta 
avfarten mot Skredsvik så var det inga stora köer i södergående riktning på E 6:an. 

Chauffören i 254-8220 gick med ryggen mot trafiken ned mot lastbilsolyckan. Brandmannen som 
under insatsen var säkerhetsman och befann sig i anslutning till släckbil 254-8210 såg att den 
gående chauffören i 254-8220 gjorde ”tummen upp” till en lastbilschaufför som passerade i 
krypfart genom olycksplatsen. När den gående chauffören i 254-8220 befann sig mellan de båda 
släckfordonen hörde brandmanskollegan flera kraftiga smällar och såg olycksbilen komma i hög 
hastighet i utrymmet på vägbanan mellan räddningstjänstens uppställda barriärfordon i högra 
körfältet och fordonen i vänster körfält som rullade fram i krypfart. Chauffören i 254-8220 hann 
aldrig upptäcka olycksfordonet utan blev påkörd bakifrån och kastades upp i luften och ådrog sig 
så svåra skador att han avled. Brandmanskollegan som såg påkörningen fick själv kasta sig i skydd 
bakom släckbil 254-8210 för att undvika att bli påkörd av olycksbilen, se skiss under rubrik 3.6. 

3.2  Bakomliggande orsaker 

Föraren av olycksfordonet uppgav på olycksplatsen till bärgningsbilens chaufför att bromsarna 
inte hade fungerat. Räddningstjänstens personal på plats såg inga synliga bromsspår i vägbanan 
efter det inblandade olycksfordonet.  

Polisen har inlett en förundersökning i ärendet som förhoppningsvis kommer att ge svar på 
bakomliggande orsak till varför olyckan inträffade. Undertecknad olycksutredare har inget syfte 
att klarlägga ansvar eller vem som anses vållande till olyckan.  

3.3 Den omkomnes skador 

Dödsorsaken är enligt den rättsmedicinska undersökningen  
 

Övriga skador och omfattning på skador är förenligt med krockskador vid den här typen av 
olyckor och anses också bidragit till den dödliga utgången. 

3.4 Omständigheter som med stor sannolikhet påverkat skadeutfallet 

Flera oberoende ögonvittnen uppger att olycksfordonet färdades med hög hastighet, upplevdes 
som motorvägsfart ca 100 km/h. 

3.5 Fordonsundersökning 

Uppgifterna nedan är hämtade från polisens tekniska undersökning av olycksfordonen och 
Transportstyrelsen fordonsregister.  

Fordonsdata: personbil av fabrikat Volvo V70 kombi. Årsmodell 2000. Senaste besiktning 2016-
02-24. Vägmätarställning 331393 km. Odubbade vinterdäck, samtliga däck hade mönsterdjup av 
4,5 mm.  

Skadebeskrivning: kraftiga kollisionsskador på fordonets främre del på vänster och höger sida, se 
foto nedan. 
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Trafikverkets foton 

Polisen har genomfört en teknisk undersökning på olycksfordonet och tills förundersökningen är 
klar är resultatet sekretessbelagt. 

Det pågår en förundersökning för att väcka åtal mot föraren om vårdslöshet i trafik alternativt 
vållande till annans död. 

3.6 Vägmiljö 

Motorväg med bra siktförhållanden, se Trafikverkets skiss från olycksplatsen nedan. 

 

3.6.1 Väder 
Det var klart väder och torra vägbanor med en temperatur på ca 7 °C. Solen stod inte i ett 
bländande läge för de bilisterna som färdades i södergående riktning. 
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4. Analys och utvärdering av räddningsinsatsen 

Under rubriken analys och utvärdering av räddningsinsatsen har den externa olycksutredaren 
tillsammans med utvald analysgrupp valt att fokusera på att ta fram förslag/rekommendationer 
på rutiner till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för att skapa en säkrare arbetsmiljö i 
samband med räddningsinsatser på motorväg, vajerväg och andra vägtyper med hög 
trafikintensitet. 

Eftersom det saknas enhetliga nationella riktlinjer så är underlaget till de föreslagna 
förbättringsåtgärderna till stora delar hämtat från olycksutredarens/analysgruppens egen 
organisation, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, fleråriga arbete med att skapa en säker 
uppställning på väg med hjälp av barriärfordon. 

4.1 Utvärdering av räddningsinsatsen enligt uppdraget 

Insatsen har enligt olycksutredaren hanterats inom ramarna för de gällande 
rutiner/handlingsmönster för trafikolyckor ute på E 6:an som finns framtagna för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.   

4.1.1 Hantering av risker och prioriteringar 
Dagen innan olyckan beslutade räddningschefen att RIB-Munkedal p.g.a. av personalbrist 
minskade sin numerär med en man i jourstyrkan från 1+5 till 1+4. Valet att gå ned med personal 
i jourstyrkan har gjorts vid tidigare tillfällen så personalen vid RIB-Munkedal hade vana att åka på 
den här typen av insatser med 1+4 i styrkan.  

När aktuellt larm inkom delade jourstyrkan upp sig och åkte på ”litet larm trafikolycka” med 
chaufför, säkerhetsman och styrkeledare i släckbil 254-8210 och chaufför och brandman i 
släck/räddningsbil 254-8220. 

Fordontåget var enligt larmplan för RIB-Munkedal och insatsen betraktades enligt styrkeledaren i 
släckbil 254-8210 som ett rutinuppdrag. Styrkeledaren uppgav även under intervjun att 
personalen vid RIB-Munkedal är välutbildade/övade för trafikolyckor. 

Enligt larmplan så larmades även heltidsstyrkan i Uddevalla med insatsledare i 254-1080, släckbil 
254-1010 och tankbil 254-1040. Även insatsledare norr från Lysekil larmades men vändes åter 
mot hemmastation innan framkomst. 

Utdrag från larmplan: larm kommer att gå till Munkedal och Uddevalla på hela sträckan mellan Saltkällan- 
och Hogstorp. Befälet bestämmer ett fordonståg som är lämplig för insatsen.   

4.1.2 Beslutsfattande och riskbedömningar i insatsen 
Inledningsvis vägen helt avstängd (beslut av styrkeledaren i 254-8210): 
- släckbil 254-8210 och släck/räddningsbil 254-8220 ställdes över båda körfälten på E 6:an i 

södergående riktning och det ställdes ut ett varningstält med fast röd lampa ca 100 m innan 
olycksplatsen 

- på påfarten ställdes det ut ett varningstält med fast röd lampa för att stoppa trafiken. 

Utdrag larmplan: utgångsläget vid olycka eller brand på motorvägen är helt avstängd väg enligt bilden nedan. Gör 
man sedan en annan bedömning får man skylta och göra fordons-uppställningar efter den situationen. 
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Öppna ett körfält (beslut av insatsledare i 254-1080) 
Inga personskador på lastbilschauffören som körde in i räcket och endast ett begränsat läckage av 
hydraulolja. Insatsledaren i 254-1080 bedömde att insatsen inte var något räddningstjänstuppdrag 
utan ett rent bärgningsärende och om polisen hade varit på plats för trafikdirigering så hade 
räddningstjänsten lämnat platsen. Det ansågs inte finnas behov av ytterligare resurser från 
räddningstjänsten på platsen så styrkan från Uddevalla i släckbil 254-1010 och tankbil 254-1040 
återvände mot hemmastation. 

Utdrag larmplan: vilka enheter som skall vara kvar på platsen avgörs mellan befälen från fall till fall, men som 
grundregel gäller att icke drabbad kommun lämnar så snart det är praktiskt möjligt. 

En helt avstängd E 6:a medför stora samhällsstörande effekter så räddningsledaren tog beslut om 
att öppna upp ett körfält. På grund av lastbilen som stod mellan de båda räddningsfordonen 
gjordes en situationsanpassad uppställning av barriärfordonen, se skiss under rubrik 3.6. Istället 
för att ställa barriärfordonen i en chikan ställdes båda räddningsfordonen upp i det högra 
körfältet. Olycksutredaren har valt att inte spekulera i/om de tänkbara scenarion som möjligen 
kunde ha inträffat om räddningstjänstens barriärfordon istället ställts upp i en chikan. 

Räddningstjänsten spärrar av vägar och dirigerar trafik efter riskbedömning med stöd av lagen om skydd mot 
olyckor eller trafikförordningen 2 kap 3§. 

Räddningsledaren har det övergripande arbetsmiljöansvaret på en insats men all 
räddningspersonal har ett ansvar att upptäcka, bedöma och påpeka risker. Det går alltid att 
utbilda räddningspersonal i ökad riskmedvetenhet. Exempelvis att all förflyttning av egen 
personal på en olycksplats ska ske i skydd av barriärfordon och att räddningspersonalen aldrig ska 
förflytta sig med ryggen vänd mot ankommande trafik o.s.v. men det som räddningstjänsterna 
runt om i Sverige idag upplever som mest riskfyllt ute på en trafikolyckplats är: 
- trafikanter som håller för hög hastighet 
- trafikanter som inte uppmärksammar avspärrningar 
- trafikanter som inte respekterar avspärrningar utan försöker tränga sig förbi 

räddningstjänstens arbete ute på olyckplatsen 
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4.1.3 Nyttjande och samordning av ledningsresurser 
Även när det gäller samordning av ledningsresurser har räddningsledarna följt framtagna rutiner. 

Styrkeledaren i 254-8210 var inledningsvis räddningsledare. När insatsledaren i 254-1080 anlände 
till olycksplatsen tog hen över som räddningsledare. 

När följdolyckan med den påkörda brandmannen inträffade friställde räddningsledaren i 254-
1080 RIB-Munkedals personal för att de skulle åka till hemmastation för att påbörja 
omhändertagande av egen personal. Insatsledaren från Lysekil fick uppgiften att åka till stationen 
i Munkedal för att möta upp den hemvändande styrkan.  

Räddningschef i beredskap informerades och hen kontaktade i sin tur förbunds-
/räddningschefen som omgående åkte in till räddningscentralen på brandstationen i Uddevalla. I 
räddningscentralen startades det upp en stab för hantering av efterarbetet gällande 
personalvård/bemanningsplanering, informationsarbete och kontinuitetsplanering. Bl.a. sändes 
räddningstjänstpersonal ut till brandstationen i Munkedal för att starta upp kamratstödjande 
samtal med RIB-Munkedals personal, även företagshälsovården och POSOM involverades i det 
efterföljande arbetet. RIB-Brastad tog inledningsvis över beredskapen inom RIB-Munkedals 
område, senare växlades beredskapen över till räddningstjänstpersonal från Uddevalla som 
placerades på RIB-Munkedals station. 

Räddningstjänstpersonalen från Uddevalla som varit ute på insatsen plus chauffören i 
bärgningsbilen höll kamratstödjande samtal på brandstationen i Uddevalla.  

Räddningstjänstförbundets Mitt Bohusläns olycksutredare kommer att genomföras en separat 
insatsuppföljning av det efterföljande krishanteringsarbetet med omhändertagande av egen 
personal. 

4.2 Analysgruppens insatsuppföljning och förslag till förbättringar  

Analysgruppens rekommendationer av vilka kortsiktiga och/eller långsiktiga åtgärder som kan 
vara aktuella för att höja säkerheten/arbetsmiljön för räddningstjänstens personal i samband med 
insatser på eller bredvid vägen. 

Analysgruppens förslag är att Mitt Bohusläns räddningstjänstförbunds larmplaner ska ändras så 
att det alltid används tre tunga fordon som barriärfordon vid insatser på motorväg/vajerväg och 
övriga vägar med hög trafikintensitet. Barriärfordonen ska vara fordon över 7,5 ton och det kan 
vara släckbil eller tankbil med 1+1 eller 0+2 som larmas ut från närmsta station. Vid den här 
olyckan hade det inneburit att tankbil 254-1040 från Uddevalla hade stannat kvar på olycksplatsen 
som barriärfordon tills räddningstjänsten lämnade platsen. Förslag på rutiner för uppställning av 
barriärfordon på motorväg/vajerväg ser ni på bilderna nedan. 

Det finns även ett behov av att komplettera barriärfordonen med ny utrustning bl.a. hade RIB-
Munkedals fordon ingen uppkörningsbar varningsskylt och det saknades utrullningsbara 
farthinder. Foton från olycksplatsen visar också att någon av räddningstjänstens personal inte 
använde/saknade varselväst. 
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Den utrustning som krävs och ska användas enligt utrustningslistan/bilderna nedan är: 
- 2 st. varningstält med texten olycka 
- 2 st. lampor till varningstält med rött eller gult sken 
- blixtpuckar 
- utrullningsbara farthinder med tilläggstavlan farthinder 
- varningsbloss 
- brandfordonet ska vara utmärkt med godkända reflexer och minst ett fordon ska vara försett 

med uppkörningsbar varningsskylt 
- räddningspersonal ska alltid vara iklädda varselvästar enligt Trafikverkets rekommendationer 

för varselkläder på skadeplats, vid arbete på och intill vägbanan. 

Helt avstängd motorväg/vajerväg  
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Öppna upp ett körfält vid olycka i höger körfält  

 

Hela Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds uppställningsrutiner av barriärfordon för olika 
vägtyper bifogas som separata filer till ansvarig person inom Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. 
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4.2.1 Analysgruppens avslutande diskussion  
Analysgruppens avslutande diskussion handlade till stora delar om hur aktörerna som agerar ute 
på våra vägar i samband med trafikolyckor (räddningstjänst, ambulans, polis och bärgare) genom 
samverkan ytterligare kan förbättra säkerheten/arbetsmiljön. 

Några av de uppslag som analysgruppen anser är värda att arbeta vidare med följer nedan.  

- Vid trafikolyckor har sedan en tid tillbaks Trafikverkets trafikledningscentral medlyssning på 
tilldelad insatstalgrupp vid trafikolyckor. Trafikverkets väghållare har tillgång till TMA-
fordon, Truck Mounted Attenuator, med god synbarhet och säkrare påkörningsskydd än 
räddningstjänstens fordon. Här borde aktörerna som verkar ute på en trafikolycksplats 
försöka hitta bättre samverkansformer, så att väghållarnas TMA-fordon används tidigare och 
i större utsträckning än vad som görs idag.  

När en räddningsinsats är avslutad eller inte uppfyller kriterierna för att vara räddningstjänst 
så borde väghållarnas TMA-fordon kunna fylla en viktig säkerhetshöjande funktion för 
ambulans, polis och bärgare. 

Även räddningstjänsten bör prova och utvärdera TMA-skydd på lastväxlare och/eller trailer. 
Erfarenheter från bl.a. en trafikolycka på RV 50, utanför Örebro, där en tung lastbil körde in i 
ett av räddningstjänstens fordon påvisade att enbart släck/räddningsbil inte är tillräckligt som 
barriärfordon. 

Ytterligare en aspekt för att räddningstjänsten bör utvärdera TMA-skydd är att minska 
skadorna på de personbilsförare med bristande trafikuppmärksamhet som kör rakt in i ett 
barriärfordon med hög hastighet. 
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4.2.2 Analysgruppens rekommendationer i punktform med ansvarig person/funktion och 
tidsplan 

Räddningsplanering Ansvarig person/funktion 

Erfarenhet  Rekommendation Åtgärd/ 

kommentar 

Ansvarig Tidsplan 

1. Det krävs tre tunga fordon 
som barriärfordon vid 
insatser på 
motorväg/vajerväg och 
övriga vägar med hög 
trafikintensitet för att 
skapa en säker arbetsmiljö 
för räddningstjänstens 
personal. 

Ändra nuvarande larmplaner så 
att det alltid larmas ut och 
används tre barriärfordon på 
motorväg/vajerväg och övriga 
vägar med hög trafikintensitet.  

Utbilda och öva 
personalen i 
säker 
uppställning av 
barriärfordon. 

Räddningschefen 
tillsammans med  
Operativ chef 

Hösten -16 

2. Det finns behov av att 
komplettera utrustning på 
RIB-Munkedals fordon för 
att ytterligare förstärka 
säkerheten för 
räddningstjänstens 
personal. 

Köp in utrullningsbara 
farthinder med varningsskyltar, 
uppkörningsbar varningsskylt 
på ett av fordonen och ev. 
komplettering av antalet 
blixtpuckar. 

Utbilda och öva 
personalen i 
användning av 
utrustningen. 

Räddningschefen 
tillsammans med 
produktionschef  

Hösten -16 

3. Räddningstjänstens 
personal utsätts för ökande 
risker ute vid insatser på 
trafikolyckor p.g.a. att 
fordonsförare alltmer 
brister i 
trafikuppmärksamhet. 

Utbilda egen personal i ökad 
riskmedvetenhet, exempelvis 
att all förflyttning av egen 
personal på en olycksplats ska 
ske i skydd av barriärfordon 
och att räddningspersonalen 
aldrig ska förflytta sig med 
ryggen vänd mot ankommande 
trafik o.s.v. 

Utbilda 
personalen i 
ökad 
riskmedvetenhet 

Räddningschefen 
tillsammans med  
Operativ chef 

Hösten -16 

4. Trafikdirigering är polisens 
uppgift på en 
trafikolycksplats men det 
är snarare en regel än ett 
undantag att 
räddningstjänsten dirigerar 
trafik under 
räddningsinsatser vid 
trafikolycka. 

Här finns det ett behov av att 
räddningstjänst tillsammans 
med polis tar tag i 
problematiken/klargöra ansvar 
för att skapa en förbättring och 
hitta säkrare former för 
trafikdirigering vid trafikolyckor 
än hur det utförs idag. 

Se några tänkta 
frågeställningar 
till polisen från 
den här insatsen 
under rubrik 3.1. 

Räddningschefen Fortlöpande 

5. Det finns idag inga 
gemensamma nationella 
riktlinjer för att skapa en 
säker arbetsmiljö i 
samband med 
räddningsinsats ute på eller 
bredvid våra vägar. 

Arbetsmiljöfrågor ligger under 
arbetsgivarens ansvar men för 
att skapa en framtida 
helhetslösning kommer det 
också att krävas utökad 
samverkan även mellan 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Trafikverket, 
polis, arbetsmiljöverket och 
fackliga organisationer. 

 Räddningschefen Fortlöpande 

Analysgruppen: Christer Larsson, Leif Floberg och Magnar Skjelstedt Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  
 




